
Sumário executivo 
O Programa de Trabalho da EBA para 2022 foi elaborado tendo em conta os mandatos existentes e 
previstos dos colegisladores e as tarefas decorrentes do regulamento de base da EBA, incluindo a 
sua avaliação da situação atual do setor bancário europeu. O trabalho da EBA em 2022 será, em 
grande medida, uma continuação do trabalho realizado em 2021. O desenvolvimento de um quadro 
ambiental, social e de governação (ASG) relevante para os bancos e o acompanhamento do impacto 
da COVID-19 nos seus balanços continuarão na linha da frente. Além disso, prevê-se que a 
transposição do quadro de Basileia III para a UE e a aplicação da estratégia financeira digital da UE1, 
nomeadamente as propostas legislativas relativas ao Regulamento Resiliência Operacional Digital 
(DORA) e aos mercados de criptoativos (MiCA), sejam motores importantes da atividade da EBA em 
2022. 

O Programa de Trabalho para 2022 foi elaborado tendo em conta as cinco prioridades estratégicas 
verticais e duas prioridades horizontais aprovadas pelo Conselho de Supervisores da EBA em janeiro 
de 2021 no contexto do Documento Único de Programação para os anos de 2022 a 2024. Foi 
incluída no Documento Único de Programação uma primeira versão do Programa de Trabalho para 
2022, onde se confirmam e ajustam ligeiramente estas prioridades à luz da evolução observada no 
primeiro semestre de 2021. O Programa de Trabalho beneficiou igualmente do contributo dos 
países ACP no final de junho de 2021, no sentido de ter em conta determinadas especificidades 
(como no caso dos SNIC). A Autoridade terá igualmente em conta um novo ciclo de prioridades 
estratégicas de supervisão a nível da União e implementará um novo plano de trabalho para a 
avaliação entre pares, ambos para o período 2022-2023, tal como exigido pelo Regulamento EBA 
atualizado («Avaliação das AES»). 

Prioridades para 2022 

 

 
1 Pacote de financiamento digital — Comissão Europeia (europa.eu) 
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https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en
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As prioridades plurianuais orientarão a intensidade do trabalho da EBA e podem ser agrupadas em 
25 atividades principais, 14 delas relacionadas com a política e a convergência, 5 com a avaliação 
de risco e os dados e 6 com a coordenação e o apoio. A fim de promover sinergias e a eficiência, o 
número total de atividades foi racionalizado em 30 % em comparação com 2021 e a EBA também 
ajustou a sua estrutura organizativa em 1 de junho de 2021. 
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